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Agenda:
~ 27 juni laatste keer zwemmen dit seizoen
~ 17 juli laatste keer Sport en spel
~ 4 september begint sport en spel
~ 5 september begint de wedstrijdgroep zwemmen
~ 12 september begint de recreatiegroep zwemmen
~ 29 sept. > Noordelijke Kampioenschap zwemmen
Stroopwafelactie
in april en mei hebben we de stroopwafelactie gehad,
wat een groot succes was. Iedereen hartelijk bedankt
hiervoor. De bedoeling was om geld bijeen te krijgen
voor een gezamenlijk uitje met sporters en
vrijwilligers. Arenda en Nel gaan hier in september
mee bezig en zodra er wat geregeld is laten we
iedereen dat weten. Als dit goed bevalt wordt dit een
jaarlijks actie.
Special Olympics
Begin juni heeft een gedeelte van de wedstrijdgroep
zwemmen aan de Special Olympics in Doetinchem
mee gedaan. De heren en de dames sliepen apart in
een superdeluxe huisje met een jacuzzi, waar
natuurlijk gebruik van werd gemaakt, met veel schuim
erin. De eerste avond was er een indrukwekkende
openingsceremonie met o.a Gerard Joling, waar Demi
Majoor nog even naast hem op het podium stond te
dansen. De tweede avond was er een feestavond op
het park zelf waar ook geslapen overnacht werd.
Daarnaast werd er heel goed gezwommen door
iedereen, wat resulteerde in 6 gouden, 4 zilveren en 5
bronzen medailles, en de estafetteteams wonnen ook
goud en zilver, en goud. Op dinsdag 17 juli worden
deze zwemmers gehuldigd in het gemeentehuis.
Avond 4 daagse
Van 11 t/m 15 juni was weer de avondvierdaagse in
Veendam. Hier deden ook weer sporters en
vrijwilligers van ons aan mee. Donderdags viel er wat
regen maar voor de rest een geslaagd evenement.
Volgend jaar verwachten we nog meer mensen!

Sport en Spel
Op 8 mei is er bij Sport en Spel een kijkavond geweest,
dat is erg goed bevallen. Zoals het nu lijkt gaan ze dat
in oktober nog een keer doen.
In september beginnen weer met alle sporten.
Sport en Spel begint weer op 4 september,
even afwachten waar er gesport gaat worden in de
Menterne, als die klaar is of in Ruitershorn
De begeleiding laat dat tijdig weten.

BELANGRIJK BELANGRIJK BELANGRIJK
Zwemmen / pasjes / bandjes
In september gaan we over van het pasje naar
het bandje. Iedereen, ook de vrijwilligers, moet de
eerste keer zwemmen €5,- borg meenemen voor het
nieuwe bandje en je oude pasje moet je inleveren.
Niet vergeten dus !!!
De dames ( Lynn en Kim) die bij ons vorig jaar hun
maatschappelijke stage hebben gelopen, hebben
beide besloten om te
blijven als vrijwilliger.
Ook Edwin die stage
liep bij het wedstrijd
bad heeft te kennen
gegeven dat hij wel
wil blijven als
vrijwilliger.
Welkom alle 3
als vrijwilliger !!
Controle gegevens
In september krijgt iedereen bij het zwemmen weer
een briefje mee met zijn/haar gegevens. Deze moeten
gecontroleerd worden en zo nodig gewijzigd worden
en dan weer ingeleverd worden. Dus ben je verhuisd,
heb je een ander telefoonnummer, andere school of
werk…. wijzigen op het briefje en weer inleveren!!!
Wij gaan zeer zorgvuldig met jullie gegevens om.
DVD
Ook dit seizoen zijn er weer foto’s gemaakt tijdens het
sporten en activiteiten. Deze zetten we op een DVD en
die kun je per september kopen, €2,= In het zwembad
door geven bij stamtafel, sport en spel doorgeven aan
begeleiding.

Verjaardagen
Juli
1
5
8
9
12
16
20
21
22
25
26
27
28

Marcel Wilthof
Thom Abee
Dylano Los
Annet Veenhuizen
Karin Kuiper / Henk Wanninge
Femke Molenaar
Adnan Atabas
Johannes Smit
Daphne v Dellen / Camilla Meiborg
Bart Hol
Sharona Vortman
Onno Elzen
Marion Korremans

Augustus
2
3
5
8
16
17
17
18
26
27

Justin de Vries
Vera v Dijk
Linda de Jong
Arjan Ewolds
Klaasjan Oosterveld
Lucas en Suzanne Burema
Ida Buutkamp / Ina Sterkenburg
Jopie Vazel
Eric de Jong
Anke Scholtens

Wist u dat…….
~ Er nog 2 nieuwe vrijwilligers zijn…
~ Dit Dineke en Antje zijn…
~ Zij het ook erg naar hun zin hebben bij ons…
~ Er helaas ook een paar zwemmers gestopt zijn…
~ Bas er in de week na de 4 daagse er niet was…
~ Hij zomaar op vakantie was…
~ Klaasjan mee deed met survivalzwemmen
~ hij dit wel errug leuk vond…
~ Marjolijn en Leonard hun A diploma hebben…
~ ze nu elke x eerst in het diepe moeten zwemmen..
~ Bart en Chris al druk aan t trainen zijn…
~ zij langere afstand moeten zwemmen in Abu Dhabi…
~ Eric de Jong nog steeds heel snel kan zwemmen…
~ hij nog vele Groninger records op zijn naam heeft…
~ Karin nog last heeft van de schouder…
~ Geja stopt met wedstrijdzwemmen…
~ Suzanne volgend seizoen gaat wedstrijdzwemmen…
~ Catharina gestopt is… na misschien wel 30 jaar…

September
1
4
5
14
26
26

Ellie Banninge
Annelies Jonker
Wim Sterkenburg
Petra Kooijman
Els Huizing / Anita Nieboer
Patricia Brandhoff

Oktober
1
3
5
8

Irem Atabas / Petra Hartman
Alwin Boxem / Laurens Dijkhuis
Maurits Danhof
Lianne Lageveen

Wij wensen iedereen een hele

